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Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-14.00 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 8.30-20.00 uur;
doorlopend vrij op afspraak
Tijdens de avondopenstelling van
17.00-20.00 uur kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Blikjes op straat, sigarettenpeuken
in de bosjes en rondslingerend plastic. Zwerfafval behoort al jaren tot
één van de grootste ergernissen van
ons land. Wist u dat het 50 jaar duurt
voordat een blikje vergaat? En kauwgum doet er 25 jaar over. U kunt uw
steentje bijdragen om Uithoorn er
weer opgeruimd uit laten zien. Hoe?
Door deel te nemen aan De Week
van Nederland Schoon!

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
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Uithoorn ruimt op en doet mee
met Nederland Schoon

COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

I

Burgemeester Oudshoorn tekent het register

Burgemeester Oudshoorn
opent register dankbetuigingen
en felicitaties
Naar aanleiding van de aangekondigde troonsafstand van Koningin
Beatrix en de troonopvolging door
de Prins van Oranje op 30 april 2013
heeft Burgemeester Dagmar Oudshoorn vorige week donderdag in het
gemeentehuis van Uithoorn een register voor dankbetuigingen en felicitaties geopend. De Prins van Oranje is vanaf de troonswisseling Ko-

ning Willem-Alexander. Prinses
Máxima is vanaf dat moment Koningin Máxima. Wie Koningin Beatrix
wil bedanken of de Prins en Prinses
wil feliciteren, kan een bericht achterlaten in het register, dat in de hal
van het gemeentehuis lig. Wie liever digitaal reageert, kan terecht op
http://www.koninklijkhuis.nl/registers/
dankbetuigingen-en-felicitaties/

Wat is De Week van Nederland
Schoon?
Deze Week wordt elk jaar georganiseerd door de Stichting Nederland
Schoon. Er zijn dan overal diverse
acties om dorp, stad en land schoon
te maken. Het resultaat is niet alleen
een prettige leefomgeving, maar ook
een groeiend maatschappelijk bewustzijn. De gemeente Uithoorn doet
al voor de twaalfde keer mee met deze landelijke schoonmaakactie.
Wanneer?
De Week van Nederland Schoon is
van start gegaan met de Landelijke
Opschoondag op zaterdag 9 maart.
Er is toen begonnen bij Roeivereniging Michel de Ruijter en in De Kwakel.

De week na de Landelijk Opschoondag worden ook nog allerlei schoonmaakacties georganiseerd. Zo gaat
de Brede School op vrijdag 15 maart
hard aan de slag en wordt op zaterdag 16 maart rondom de kinderboerderij schoongemaakt.
De gemeente
De gemeente zet zich in deze week
extra in om Uithoorn schoon te maken. Er rijden extra veegmachines,
de bermen van de N201 worden
schoongemaakt en het drijfvuil wordt
verwijderd. Daarnaast worden verkeersborden schoongemaakt en verzorgt de gemeente grijpers, ringen,
vestjes en vuilniszakken bij acties
van buurtbewoners.
Vragen of zelf iets organiseren?
Dit kan telefonisch via 0297-561127
of via e-mail nederlandschoon@
uithoorn.nl met als onderwerp ‘Nederland Schoon’.
Veiligheid
Iedereen die aan de actie meewerkt,
van jong tot oud, krijgt een speciaal
opvallend hesje. Wij vragen u daarop te letten en tijdens de acties extra
voorzichtig te zijn in het verkeer.

WERKZAAMHEDEN NIEUWE (aan de Amstelveense kant), een duren ongeveer vijf weken en vinden
duiker en een landbouwbrug is het in principe plaats tussen 7.00-17.00
N201 BIJ ZIJDELWEG

De werkzaamheden aan de op- en
afritten van de nieuwe N201, aan de
Zijdelweg, verlopen voorspoedig.
Heien voor ﬁetstunnel
Voor de aanleg van de fietstunnel

noodzakelijk dat er geheid wordt.

Vanaf 21 maart gaat het heien beginnen aan de noordelijke kant van
de nieuwe N201 in de buurt van het
Shellstation. De heiwerkzaamheden

uur. U kunt hierdoor geluidshinder ervaren. Excuses voor de overlast.
Meer info?
Voor meer informatie kijk op:
www.n201.info

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.

Tijdelijk:
- Ontwerpverkeersbesluiten en ontwerp-raadsbesluit in verband met de inrichting van de hoofdontsluitingsroute Oude Dorp. Inzageperiode: 14 februari tot
en met 27 maart 2013. Info: de heer R. van de Pol, tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Zijdelwaardplein”. Inzageperiode: 1 maart tot en
met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297-513111.
- Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdontsluitingsroute Oude Dorp”. Inzageperiode: 1 maart tot en met 11 april 2013. Info: mevrouw A. Stevens , tel. 0297513111.
- Nota van wijzigingen Keurbesluit Vrijstellingen & Nota van wijzigingen Beleidsregels keurvergunningen. Inzageperiode: 28 februari t/m 11 april 2013. Info:
Waternet, mevrouw E. van Assenbergh, 0900 - 93 94 of evelien.van.assenbergh@waternet.nl
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een sportieve buitenschoolse opvang (brandveilig gebruik). Ontvangen 6 maart 2013.
- Noorddammerweg 30, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een sportieve buitenschoolse opvang (afwijking bestemmingsplan).
Ontvangen 6 maart 2013.

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 16
vlaggenmasten op de tijdelijke parkeerterrein aan de Prinses Irenelaan. Ontvangen 5 maart 2013.
- Wilhelminakade 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een
terras ter hoogte van Café het Geveltje. Ontvangen 6 maart 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 84, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van
een supermarkt. Ontvangen 28 februari 2013.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Dorpscentrum
- Stationsstraat 38, omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapellen op het zijdakvlak. Bezwaar: t/m 18 april 2013.
De Kwakel
- Kerklaan, onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet voor schenken van zwakalcoholhoudende drank door de heer Kas tijdens Koninginnedag 30 april
2013, Midzomeravondfeest 22 juni 2013, Kermis 3 september 2013 en Oud &
Nieuw viering 28, 29 en 31 december 2013. Bezwaar t/m 17 april 2013.

WWW.UITHOORN.NL

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 30, vergunning aan de exploitant van Kwalitaria Amstelplein
V.O.F. voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 10 maart 2016. Bezwaar
t/m 16 april 2013.
TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Flora Holland locatie
Zuid

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Flora Holland locatie Zuid met ingang van 15 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage liggen.

Toelichting
Het geldende bestemmingsplan voor Locatie Zuid (1993) is een globaal bestemmingsplan dat indertijd is opgesteld met het doel om een bedrijventerrein te realiseren voor bedrijven die aan de bloemenveiling zijn gerelateerd. In overleg tussen
de veiling en de gemeente is later besloten om kavels op Locatie Zuid te verkopen
en de bedrijven zelf de bedrijfsbebouwing te laten ontwikkelen. Om de ontwikkeling van de kavels in goede banen te leiden, hebben de veiling en de gemeente in
juni 1998 aanvullende kaders en uitgangspunten voor de kavels vastgelegd door
middel van het sluiten van een convenant. Bijna alle uitgegeven kavels op Locatie Zuid zijn inmiddels ontwikkeld op basis van deze kaders en uitgangspunten.

De gerealiseerde bebouwing en infrastructuur past binnen het geldende globale bestemmingsplan. De kaders van het geldende bestemmingsplan zijn daarbij
niet gelijk aan de kaders en uitgangspunten zoals vastgelegd in het convenant.
Het geldende bestemmingsplan is daardoor niet geschikt als actueel beheersplan.
Omdat Locatie Zuid inmiddels grotendeels is ontwikkeld, is het wenselijk om voor
Locatie Zuid een nieuw bestemmingsplan op te stellen dat zal fungeren als actueel beheers- en ontwikkelplan.
Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is om een actueel toetsingskader te
vormen voor het beheer van Locatie Zuid, waarbij de gehanteerde kaders en uitgangspunten zoals vastgelegd in het convenant het uitgangspunt vormen. Tevens dient het nieuwe bestemmingsplan een toetsingskader te vormen voor de
ontwikkelingen in de entreezone en de strook tussen het vrachtwagenparkeerterrein en de Randweg.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Flora Holland locatie Zuid” ligt vanaf vrijdag 15
maart 2013 tot en met 25 april 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is
digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn,
gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis. Vanwege de omvang van
het bestemmingsplan zijn de bijlagen alleen digitaal te raadplegen via voornoemde website.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 13 maart 2013

